INDONESIAN

LEMBAR FAKTA

Apa saja yang tidak boleh dibawa ke kabin pesawat
Barang-barang
terlarang dan senjata

Contoh barang-barang yang tidak boleh dibawa ke kabin. Barang-barang yang
merupakan replika atau tiruan dari barang-barang ini juga dilarang.

Sebagian barang
diklasifikasikan sebagai barang
terlarang, senjata dan barang
berbahaya yang tidak boleh
dibawa ke kabin pesawat udara.
Jika Anda memiliki salah satu
dari barang ini di dalam tas
kabin Anda, maka Anda harus
menyerahkannya pada tempat
pemeriksaan. Barang yang telah
diserahkan tidak akan disimpan
atau dikembalikan.
Jika Anda ragu apakah suatu
barang boleh dibawa ke
kabin atau tidak, tanyakanlah
kepada maskapai penerbangan
sebelum Anda tiba di bandara.
Terkadang Anda boleh
mengemas barang tersebut di
dalam tas yang akan dititipkan
(check-in) di kargo pesawat.

Peralatan olah raga, alat dapur, perkakas, dan benda lain yang berujung tajam
atau runcing yang dapat melukai seseorang
• Pisau pemotong
kotak
• Crampon
(plat berujung
runcing yang
diletakkan
pada sepatu
untuk mendaki
guning)

•
•
•
•
•
•
•

Pisau serba guna
Tongkat ski
Sepatu luncur es
Gergaji
Anak panah kecil
Alat makan logam
Pisau daging

• Peralatan memanjat
•
tebing seperti paku
•
piton, kait, palu dan
baut
•
• Pisau silet terbuka/lurus
• Obeng, linggis, palu,
tang dan kunci Inggris
• Kapak, atau sejenisnya
•

Bor
Kapak es dan pencungkil
es
Pisau atau benda
menyerupai pisau (dari
logam maupun tidak),
termasuk pisau untuk
mengolah kulit hewan
Pisau bedah

Benda-benda tajam yang bukan merupakan senjata tetapi mampu (dengan atau
tanpa modifikasi) mengakibatkan bahaya melalui penetrasi
• Pisau cukur
• Jarum suntik (tanpa bukti bahwa memang
dibutuhkan secara medis)
• Jarum bodkin

• Gunting logam runcing, gunting perawatan kuku
tangan (manicure) dan gunting dengan mata pisau
yang lebih panjang dari 6cm
• Pembuka surat

Benda tumpul yang dapat digunakan untuk mementung atau mengancam akan
mementung seseorang
• Pemukul baseball, softball dan cricket
• Tongkat bilyar atau bola sodok
• Tongkat golf

• Potongan kayu, logam atau bahan lain yang cukup
besar untuk mengancam seseorang
• Tongkat hockey dan lacrosse

Barang rumah tangga yang mudah terbakar
• Wadah aerosol, termasuk cat semprot
• Pistol petasan

• Kembang api
• Bensin atau cairan yang mudah terbakar lainnya

Barang-barang yang dapat digunakan untuk membelenggu seseorang

Barang berbahaya

• Kabel pengikat

The Civil Aviation Safety
Authority (Otoritas Keselamatan
Penerbangan Sipil) juga
memiliki daftar barang-barang
berbahaya yang tidak boleh
dibawa di tas kabin maupun
tas bagasi yang di muat di
ruang kargo pesawat. Sebelum
Anda mengemas barangbarang Anda, kunjungilah Can
I pack that? (Bolehkah saya
mengemas barang itu?) (www.
casa.gov.au/publications-andresources/standard-page/cani-pack-use-our-dangerousgoods-app) untuk mencari tahu
barang apa saja yang boleh dan
tidak boleh dibawa ke kabin.

Senjata
• Senjata api
• Senjata
penyetrum
• Pistol suar
• Bubuk mesiu
• Blow torch
(penyembur api)
• Bahan peledak

• Borgol

• Bahan kimia, gas dan
Busur silang
• Peralatan bela diri
semprotan yang dapat
Busur dan panah
seperti knuckle duster
melumpuhkan dan
Cartridge asap
(tinju besi), pentungan,
melemahkan seseorang
Tombak
tongkat pendek,
seperti mace, semprotan
Pisau belati, pisau lipat
nunchaku (double
cabai, gas air mata,
dan pisau bintang
stick), kubotan dan
semprotan asam dan
• Pistol tombak
kubasaunt
semprotan pengusir
• Katapel
hewan
•
•
•
•
•

Benda-benda berbahaya adalah barang atau bahan yang jika diangkut oleh
pesawat udara dapat beresiko terhadap kesehatan, keselamatan, harta milik
atau lingkungan
• Bahan peledak
• Aerosol
• Racun

• Asam keras
• Gas terkompresi
• Batere lithium

• Bahan kimia berbahaya • Cairan yang mudah
atau tidak stabil
terbakar
• Materi radioaktif

